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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 26. zasedání dne 03.12.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R26/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1155-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0806/R22/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat a předložit Radě Zlínského kraje ke
schválení dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, v
termínu do 30.11.2012.“ - na termín plnění 17.12.2012;
2. usnesení č. 0849/R22/12 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové žádosti a
předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí" včetně všech
povinných příloh, dle podmínek 7. výzvy Integrovaného operačního programu,
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita a) investiční
podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových
zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, v termínu do 31.11.2012.“ na termín plnění 17.12.2012;
3. usnesení č. 0849/R22/12 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové žádosti a
předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová III. etapa – CHB Vsetín Luh" včetně všech povinných
příloh, dle podmínek 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast
intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita a) investiční podpora
procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, v termínu do 31.11.2012.“ - na
termín plnění 17.12.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R26/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) otevřením prodejny s regionálními výrobky ve Zlíně Agrární komorou Zlín, IČ
49432931, v roce 2012;
2) konferencí "Kreativní Zlín" pořádanou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, v roce 2012;
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3) mezinárodním finále jednotlivců Děti fitness aneb sportem proti drogám a
Aerobic Tour pořádaným Sdružením Děti Fitness aneb sportem proti drogám, IČ
27010813, v roce 2012 ve Zlíně;
4) benefičním koncertem sdružení Moto CAVALIERS 08 o. s., IČ 22900144, v
Nivnici v roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 5.000 Kč Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám, IČ
27010813, na pořádání mezinárodního finále jednotlivců Děti fitness aneb sportem
proti drogám a Aerobic Tour v roce 2012 ve Zlíně;
2) ve výši 30.000 Kč Moto CAVALIERS 08 o. s., IČ 22900144, na pořádání
benefičního koncertu v Nivnici v roce 2012;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0237/2012 dle přílohy č. 1119-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20.000
Kč Agrární komoře Zlín, IČ 49432931, na marketingovou kampaň pro otevření
prodejny s regionálními výrobky ve Zlíně v roce 2012.

5.

KORIS - dodatek č. 2 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R26/12

schvaluje
1) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na projekt "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji" dle příloh č. 1113-12-P01 až č. 111312-P04;
2) dohody o partnerství v projektu "Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji" uzavírané mezi Zlínským
krajem, společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, a dopravci:
a) ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, PSČ
686 19, IČ 70891320, dle přílohy č. 1113-12-P06;
b) ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ 70891320, dle přílohy
č. 1113-12-P07;
c) KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 767 17, IČ 70891320,
dle přílohy č. 1113-12-P08;
d) Karel Housa-HOUSACAR, Paseky 528, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11,
IČ 70891320, dle přílohy č. 1113-12-P09.

7.

Likvidace nepotřebného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R26/12

schvaluje
likvidaci nepotřebného majetku uvedeného v příloze č. 1112-12-P01.
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8.

Projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 - II. etapa“,
zpráva o ukončení realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R26/12

bere na vědomí
Zprávu o ukončení realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského
kraje 2007-2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblasti podpory 4.2 Podpora
zvyšování absorpční kapacity regionu včetně podrobného členění výdajů projektu
ve znění příloh č. 1124-12-P01 a č. 1124-12-P02.

9.

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - veř. zakázka na
zpracování projektové dokumentace; Úprava příjmů a výdajů programového
fondu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R26/12

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem
„TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŠOVÁ I. ETAPA DZP ZAŠOVÁ“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1109-12P01 až č. 1109-12-P07, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1109-12-P08 a
současným uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0236/2012 dle přílohy č. 1109-12-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Marta
Linhartová, Mgr. Radim Nuc, DiS., a náhradníky - Ing. David Neulinger, Ing. Petr
Zahálka, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Mgr. Radim Nuc, DiS.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing.
František Mikeštík, Ing. Hana Zarembová, Ing. Alena Grebíková, Ing. Jitka
Hlavačková Ph.D., MBA, a náhradníky - Ing. David Neulinger, Mgr. Libor Fusek,
Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Martin
Kobzáň.

10.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R26/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Domov se zvláštním režimem Loučka, stavební úpravy I. etapa - dodávka
interiéru" dle přílohy č. 1107-12-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Potrusil s. r. o., se sídlem Hybešova
1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ 26310119;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Potrusil s. r. o., se sídlem Hybešova 1647/51,
664 51 Šlapanice, IČ 26310119, dle přílohy č. 1107-12-P02;
předává
movité věci dle přílohy č. 1107-12-P03 k hospodaření příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, s účinností ode dne jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje.

11.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Salašská - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R26/12

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 896/3/100/116/08/12
s názvem: "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - Transformace pobytových
sociálních služeb Velehrad-Salašská II. etapa - bytový dům Uherské Hradiště" dle
přílohy č. 1111-12-P01 za podmínky schválení nabytí nemovitosti č. p. 686, v k. ú.
Uherské Hradiště do vlastnictví Zlínského kraje zastupitelstvem Zlínského kraje;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, výkonem funkce investora pro přípravu a realizaci akce: Sociální
služby Uherské Hradiště p. o. - transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad Salašská II. etapa - bytový dům Uherské Hradiště.

12.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - tepelné hospodářství investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R26/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
835/3/170/147/01/12 s názvem: "Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
tepelného hospodářství" dle přílohy č. 1117-12-P01;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Kroměřížská nemocnice a. s. rekonstrukce tepelného hospodářství“ mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž,
IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 58 Kroměříž, dle přílohy č.
1117-12-P02;
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pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce: Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce tepelného hospodářství.

13.

Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R26/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
827/3/090/053/08/11/11-02/11/12 „Slovácké muzeum v UH - multimediální
expozice“ dle přílohy č. 1114-12-P03;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
664/3/090/044/12/09-04/12/12 „Muzeum regionu Valašsko - Environmentální
střediska MRV“ dle přílohy č. 1114-12-P04;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2012, dle přílohy č. 1114-12-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. D/0029/2012/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.
o., - Environmentální střediska muzea regionu Valašsko", dle přílohy č. 1114-12P01;
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 1.037.000 Kč příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci Muzeum regionu Valašsko, p. o.,
- environmentální střediska Muzea regionu Valašsko" dle přílohy č. 1114-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0053/2012 dle přílohy č. 1114-12-P05.

14.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R26/12

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic"
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 1123-12-P01.
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15.

Příspěvková organizace ZK - Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
10.667.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, se sídlem Mostní 2397,
761 67 Zlín, IČ 61716391, na akci „Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy
stravovacího objektu“, dle přílohy č. 1120-12-P01.

16.

Školství - SOŠ J. Sousedíka Vsetín - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R26/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
766/3/150/286/04/11 – 02/11/12 na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Rekonstrukce
elektroinstalace" dle přílohy č. 1110-12-P01;
2. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na rok 2012, dle
přílohy č. 1110-12-P02.

17.

Školství - SŠ průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0949/R26/12

schvaluje
1. dodatek č.4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje - č.
661/3/150/265/11/09 - 04/11/12 "SŠPHZ Uherské Hradiště - Vytvoření moderní
technické základny" dle přílohy č. 1122-12-P01.
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště, IČ 00559644,
na rok 2012, dle přílohy č. 1122-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0235/2012 dle přílohy č. 1122-12-P03.

18.

Dotační smlouvy odboru strategického rozvoje pro rok 2013 v režimu
závazku veřejné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1. smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi
Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, dle přílohy č. 1116-12-P01,
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2. smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
mezi Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, dle přílohy č. 1116-12-P03,
3. smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi
Zlínským krajem a společností Regionální letiště Přerov, a. s., IČ 28572971, dle
přílohy č. 1116-12-P05,
4. smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby mezi
Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313,
dle přílohy č. 1116-12-P07,
5. smlouvy o poskytnutí účelové investiční půjčky z rozpočtu Zlínského kraje mezi
Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313,
dle přílohy č. 1116-12-P09.

19.

Dotace obcím pro jednotky SDH na výdaje v souvislosti s požárem lesního
porostu u Bzence v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R26/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0234/2012 dle přílohy č. 1121-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
obcím dle vzoru v příloze č. 1121-12-P02 na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých
při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci v květnu 2012 dle rozhodnutí
Ministerstva financí uvedeném v příloze č. 1121-12-P03:
1. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 21.000 Kč,
2. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 54.000 Kč,
3. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 14.000 Kč,
4. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 9.000 Kč,
5. obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši 30.000 Kč,
6. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 3.000 Kč,
7. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 30.000 Kč,
8. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 5.000 Kč,
9. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 38.000 Kč,
10. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 6.000 Kč.

20.

Pověření k podepisování smluvních dokumentů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R26/12

souhlasí
s udělením pověření hejtmanem kraje dle § 23 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, na období do 30.09.2016 Ing. Jaroslavu
Drozdovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, k podepisování kupních a
darovacích smluv za Zlínský kraj ve věci nabytí nemovitostí do vlastnictví
Zlínského kraje a převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje (včetně smluv
budoucích), smluv o zřízení věcných břemen a práv obdobných věcnému břemenu
za Zlínský kraj jako oprávněného i povinného (včetně smluv budoucích),
nájemních smluv a smluv o výpůjčce, a to dle přílohy č. 1081-12-P01.
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21.

Odměny a náhrada výdělku neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje s
účinností od 20.12.2012 dle přílohy č. 1115-12-P01;
2. stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
členům Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, paušální částkou ve výši 150 Kč/hodina na rok 2013.

22.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 1157-12P01.
Rozpočet je sestaven jako schodkový s celkovým objemem příjmů 7.986.248 tis.
Kč, výdajů 8.830.925 tis. Kč a financování 844.677 tis. Kč s tím, že schodek bude
uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 830.509 tis. Kč
smluvně zajištěného u Evropské investiční banky a návratnou finanční výpomocí
ve výši 140.000 tis. Kč poskytnutou ze státního rozpočtu. Součástí financování
jsou splátky úvěrů ve výši 128.141 tis. Kč a zapojení přebytku z minulých let ve
výši 2.309 tis. Kč;
b) uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 3600/05/LCD
uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ 45244782, dne 04.01.2006, pro možnost překlenutí krátkodobého
nesouladu příjmů a výdajů Zlínského kraje formou čerpání debetního zůstatku na
běžném účtu Zlínského kraje č. 2785892/0800 do maximální výše 300.000 tis. Kč
za podmínky:
- debetní zůstatek v rámci sjednaného limitu, tj. 300.000 tis. Kč je úročen
pohyblivou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,09 % p. a. dle přílohy č. 1040-11-P02;
2. svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojením účelově
přijatých příspěvků a dotací a zapojení či snížení odvodů organizacím s přímým
vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, mimo případu použití rozpočtové
rezervy a rozpočtového opatření, ve kterém nebude změna závazného ukazatele
vyšší jak 5 mil. Kč,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření
za uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
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d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale
neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v
souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně
výdajů proti neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b),
d), g), h), i) a j),
f) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se
závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
g) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
h) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU a Finančních mechanismů EHP/Norsko,
i) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
j) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů
za porušení rozpočtové kázně;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického vyvěsit návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok
2013 na úřední desku.

23.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R26/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3547/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1163-6_1/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1547/1, p. č. 1547/3, p. č. 1547/5, p. č. 1547/9, vše ostatní
plocha v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 514-242_34/2011 a č. 514-242_4/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 52.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 953/16, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hvozdná, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1034-37801/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 4262/3, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Lidečko, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 1237-159/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
5. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín,
IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemcích p. č. 2832/1,
ostatní plocha, p. č. 2875, s ukončením v objektu č. p. 1069 na pozemku p. č.
2875, vše v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze č. 108312-P01, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 9.400 Kč + DPH;
6. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Jiřího Vaculíka, bytem Hluboká 5254, 760 01 Zlín, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN v pozemku p. č. 1090/44,
ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze
č. 1083-12-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemní kabelové přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
7. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného město Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766
01 Valašské klobouky, IČ 00284611, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění a provozování stavby autobusové zastávky včetně chodníku na
pozemcích p. č. 1129/1, p. č. 1130/2, vše ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú.
Smolina, oddělených geometrickým plánem č. 235-107/2012 z původního
pozemku p. č. 1097 k. ú. Smolina, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy dle
přílohy č. 1083-12-P04, v rozsahu záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, údržbou a
opravami autobusové zastávky včetně chodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.600 Kč + DPH;
8. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Zádveřice-Raková,
se sídlem Zádveřice 460, 763 12 Vizovice, IČ 00284718, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Silnice II/492: Zádveřice - Horní
Lhota, bezbariérová úprava - chodník - 1. etapa" na pozemku p. č. 604, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Zádveřice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
9. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Zádveřice-Raková, se sídlem
Zádveřice 460, 763 12 Vizovice, IČ 00284718, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- vybudování a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v
rámci stavby "Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota, bezbariérová úprava chodník - 1. etapa" na pozemku p. č. 604, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Zádveřice,
v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
10. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Hošťálková, se
sídlem Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, IČ 00303798, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Bezbariérový chodník u
Základní školy Hošťálková" na pozemcích p. č. 5226/17, p. č. 5226/26, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Hošťálková, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
11. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Hošťálková, se sídlem
Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, IČ 00303798, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v
rámci stavby "Bezbariérový chodník u Základní školy Hošťálková" na pozemku p.
č. 5226/26, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hoštálková, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
12. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného město Uherský Brod,
se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Chodník ke hvězdárně, k. ú.
Uherský Brod" na pozemku p. č. 6469/11, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherský
Brod, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
13. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného město Valašské
Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Bezbariérový chodník Bynina"
na pozemcích p. č. 699/1, p. č. 699/5, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bynina, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
14. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
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- vybudování a provozování dešťové kanalizace v rámci stavby "Bezbariérový
chodník Bynina" na pozemcích p. č. 699/1, p. č. 699/5, vše ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Bynina, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
dešťové kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 72.400 Kč + DPH;
15. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění cyklochodníku v rámci stavby "Cyklochodník - 2. etapa,
Valašské Meziříčí, ul. Karafiátova - Hrachovec" na pozemku p. č. 1206, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Hrachovec, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
cyklochodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 kč/m2, minimálně
však ve výši 6.200 Kč + DPH;
16. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Kateřinice, se
sídlem Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř, IČ 00303917, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Stavba bezbariérových chodníků
v obci Kateřinice - I. etapa, obecní úřad - točna" na pozemku p. č. 2676/1, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kateřinice u Vsetína, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
17. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Vsetín, se sídlem Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění cyklistické stezky v rámci stavby "Přístupová komunikace
pro pěší a cyklisty, průmyslová zóna Bobrky" na pozemku p. č. 14780, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu minimálně ve výši 33.440 Kč +
DPH v rozsahu stanoveném do 836 m2, pokud bude tato výměra překročena bude
cena dopočítána v souladu se znaleckým posudkem a dle skutečného rozsahu
stanoveném geometrickým plánem;
18. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Holešov, se sídlem
Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklostezky se smíšeným provozem pro cyklisty a
chodce na částech pozemků p. č. 1999/2, vodní plocha, p. č. 1999/3, vodní plocha,
p. č. 2003/9, ostatní plocha, p. č. 3653/1, ostatní plocha, p. č. 3653/2, ostatní
plocha, p. č. 3653/4, ostatní plocha, vše v k. ú. Holešov a na částech pozemků p.
č. 449/1, ostatní plocha, p. č. 449/2, ostatní plocha, vše v k. ú. Žopy, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na
zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu minimálně ve výši 38.410 Kč +
DPH v rozsahu stanoveném do 1.082 m2, pokud bude tato výměra překročena
bude cena dopočítána v souladu se znaleckým posudkem a dle skutečného
rozsahu stanoveném geometrickým plánem;
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souhlasí
s pronájmem částí pozemků p. č. 6415/2, p. č. 6439/17, p. č. 6439/1, vše ostatní
plocha, a parcely PK 6439/1 o celkové výměře 508 m2, vše k. ú. Napajedla
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, společnosti BOHEMIA REALTY COMPANY s. r. o., se sídlem Praha 6,
Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ 27655962, na dobu určitou od 01.01.2013 do
31.12.2022 za nájemné ve výši 203.200 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 1083-12-P03;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.11.2012 č. 0903/R25/12 - část schvaluje,
bod č. 9.

24.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R26/12

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 4406/35, ostatní plocha,
- p. č. 4522/1, ostatní plocha,
- p. č. 2446/16, ostatní plocha,
- p. č. 4523/1, ostatní plocha,
- p. č. 4406/3, ostatní plocha,
- p. č. 4406/7, ostatní plocha,
- p. č. 4524/1, ostatní plocha,
- p. č. 4406/37, ostatní plocha,
- p. č. 4525/2, ostatní plocha,
- p. č. 4526/1, ostatní plocha,
- p. č. 4525/4, ostatní plocha,
- p. č. 4526/5, ostatní plocha,
- p. č. 4526/6, ostatní plocha,
- p. č. 4406/46, ostatní plocha,
- p. č. 4406/50, ostatní plocha,
- p. č. 948/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 394 pro obec a k. ú. Vysoké Pole;
2. pozemku:
- p. č. 4577/26, ostatní plocha o výměře 116 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd;
3. částí pozemků:
- dílu "e" o výměře 21 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4577/25, ostatní
plocha,
- dílu "f" o výměře 11 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4578/2, ostatní
plocha,
- dílu "i" o výměře 12 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4577/23, ostatní
plocha,
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geometrickým plánem č. 384-0086/2012 ze dne 17.09.2012, ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj dne 01.10.2012 pod
číslem 1479/2012 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd;
B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 839, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad;
2. částí pozemků
- p. č. 2556/1, ostatní plocha, v předpokládané výměře 7.295 m2, max. do výměry
7.500 m2,
- p. č. 2557, ostatní plocha, v předpokládané výměře 600 m2, max. do výměry 800
m2,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Meziříčí-město;
3. pozemků
- p. č. 480/2, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
- p. č. 482/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 486-94/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bezměrov;
C. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení:
- části pozemku p. č. 2556/1, ostatní plocha, v předpokládané výměře 7.295 m2,
max. do výměry 7.500 m2,
- části p. č. 2557, ostatní plocha, v předpokládané výměře 600 m2, max. do
výměry 800 m2,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Meziříčí-město, dle přílohy č. 1080-12-P02.

25.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 3525/4, ostatní plocha,
- p. č. 3525/5, ostatní plocha,
- p. č. 3525/6, ostatní plocha,
- p. č. 3525/7, ostatní plocha,
- p. č. 3525/8, ostatní plocha,
- p. č. 3525/9, ostatní plocha,
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- p. č. 3525/10, ostatní plocha,
- p. č. 3525/11, ostatní plocha,
- p. č. 3525/12, ostatní plocha,
- p. č. 3525/13, ostatní plocha,
- p. č. 3540/2, ostatní plocha,
- p. č. 3540/34, ostatní plocha,
- p. č. 3540/35, ostatní plocha,
- p. č. 3540/36, ostatní plocha,
- p. č. 3540/37, ostatní plocha,
- p. č. 3540/38, ostatní plocha,
- p. č. 3540/42, ostatní plocha,
- p. č. 3540/43, ostatní plocha,
- p. č. 3540/44, ostatní plocha,
- p. č. 3540/45, ostatní plocha,
- p. č. 3540/46, ostatní plocha,
- p. č. 3556/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec Ořechov a k. ú.
Ořechov u Uherského Hradiště, do vlastnictví obce Ořechov, Ořechov 105, 687 37
Polešovice, IČ 00542300;
2. pozemků
- p. č. 1208/2, ostatní plocha,
- p. č. 1208/3, ostatní plocha,
- p. č. 1208/4, ostatní plocha,
- p. č. 1209/2, ostatní plocha,
- p. č. 1209/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 277 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Hrachovec, do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00304387;
3. pozemků
- p. č. 663/88, ostatní plocha,
- p. č. 956/20, ostatní plocha,
- p. č. 956/21, ostatní plocha,
- p. č. 956/47, ostatní plocha,
- p. č. 956/48, ostatní plocha,
- p. č. 956/49, ostatní plocha,
- p. č. 956/50, ostatní plocha,
- p. č. 958/2, ostatní plocha,
- p. č. 958/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Krásno nad Bečvou, do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
4. nemovitosti
- stavby části tělesa pozemní komunikace č. III/48712, v uzlovém úseku "Bzové": v délce 0,053 km ve staničení 0,000 - 0,053 (od křižovatky se silnicí II/487 po vodní
tok) nacházející se na pozemku p. č. 8076/12, p. č. 8077/2, p. č. 8078/2, vše
ostatní plocha v k. ú. Velké Karlovice (pozemky jiného vlastníka); - v délce 0,177
km, ve staničení 0,071 - 0,248 (od vodního toku po křižovatku s novou silnicí
III/48712) umístěnou na pozemcích p. č. 264/11, p. č. 264/1, p. č. 264/7, p. č.
265/4, p. č. 264/6, p. č. 263/2, p. č. 8078/1, p. č. 8352/1 v k. ú. Velké Karlovice
(pozemky jiného vlastníka), do vlastnictví obce Velké Karlovice, Velké Karlovice
70, PSČ 756 06, IČ 00304417;
5. pozemků
- p. č. 2158/12, ostatní plocha,
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- p. č. 2158/20, ostatní plocha,
- p. č. 2158/23, ostatní plocha,
- p. č. 2158/24, ostatní plocha,
- p. č. 2158/27, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV. č. 194 pro obec a k. ú. Rudimov, do
vlastnictví obce Rudimov, Rudimov 81, 763 21 Slavičín, IČ 46276050;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 3304/117, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1512-107/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec s k. ú. Hluk do vlastnictví společnosti GREEN MORAVIA s. r.
o., se sídlem Velké náměstí 112/61, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 63488124, za cenu
12.500 Kč;
2. pozemků
- p. č. 1691/2, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník,
- p. č. 2002/221, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 359-322/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník, do vlastnictví Martiny Janíkové, trvale bytem
Lopeník 155, PSČ 687 67, za cenu 2.250 Kč;
3. pozemku
- p. č. 2002/165, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 359-322/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník, do vlastnictví (SJM) manželů Jiřího Kročila a
Bohumily Kročilové, oba bytem trvale Lopeník 249, PSČ 687 67, za cenu 300 Kč;
4. pozemků
- p. č. st. 1524, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1089/1, ovocný sad,
- p. č. 1089/2, ostatní plocha,
- p. č. 1089/3, ostatní plocha,
- p. č. 1089/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice, do
vlastnictví města Vizovice, se sídlem Masarykovo nám. 1007, Vizovice, PSČ 763
12, IČ 00284653, za cenu 711.257 Kč;
5. nemovitostí
- p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2921, ostatní plocha,
- stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1,
- zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Lopeníkem,
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včetně veškerých součástí a příslušenství, zejm. stavby sklepa na p. č. 2829,
venkovních úprav na p. č. 2921 (venkovní posezení), na p. č. 2828 (dětské hřiště,
studna, studánka, rezervoár vody, jímka odpadních vod), na p. č. 2829 (zpevněná
plocha), na p. č. 2830/1 (hřiště), na p. č. 2874/33 (zpevněná plocha), nezapsaných
v katastru nemovitostí, do vlastnictví (SJM) manželů Radany Rosecké Píšové,
bytem trvale Halasovo náměstí 3, Brno, PSČ 638 00 a Mgr. Čeňka Roseckého,
bytem trvale nám. SNP 1117/9, Brno 13, PSČ 613 00, za cenu 3.825.560 Kč.
6. nemovitostí
- bytové jednotky č. 1358/5 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o
výměře 107,49 m2,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
10749/56765,
- spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 10749/56765,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 15607 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví (SJM) manželů Lenky Mrázkové a Ing. Josefa Mrázka, oba trvale bytem
Štěchovice 1358, Kroměříž, PSČ 767 01, za cenu ve výši 703.299 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0055/2012 dle přílohy č. 1082-12-P14;
D. úplatný převod movitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje blíže specifikovaných
v příloze č. 1082-12-P16, do vlastnictví (SJM) manželů Radany Rosecké Píšové,
bytem trvale Halasovo náměstí 3, Brno, PSČ 638 00 a Mgr. Čeňka Roseckého,
trvale bytem nám. SNP 1117/9, Brno 13, PSČ 613 00, za cenu 74.440 Kč, včetně
DPH.
II. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 12.09.2012 č.
0730/Z21/12 - část schvaluje, bod B. 7.

26.

Nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 1015/1, ostatní plocha,
- p. č. 300/5, ostatní plocha,
- p. č. 300/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 7, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Lhota u
Choryně:
- p. č. 576/4, ostatní plocha,
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- p. č. 576/7, ostatní plocha,
- p. č. 591/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 7, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u
Uherského Hradiště:
- p. č. 3525/15, ostatní plocha,
- p. č. 3525/22, ostatní plocha,
- p. č. 3525/27, ostatní plocha,
- p. č. 3525/31, ostatní plocha,
- p. č. 3525/33, ostatní plocha,
- p. č. 3525/43, ostatní plocha,
- p. č. 3525/45, ostatní plocha,
- p. č. 3525/46, ostatní plocha,
- p. č. 3540/12, ostatní plocha,
- p. č. 3540/13, ostatní plocha,
- p. č. 3540/18, ostatní plocha,
- p. č. 3540/19, ostatní plocha,
- p. č. 3540/20, ostatní plocha,
- p. č. 3540/21, ostatní plocha,
- p. č. 3540/23, ostatní plocha,
- p. č. 3540/25, ostatní plocha,
- p. č. 3540/29, ostatní plocha,
- p. č. 3540/31, ostatní plocha,
- p. č. 3540/33, ostatní plocha,
- p. č. 3541/1, ostatní plocha,
- p. č. 3541/81, ostatní plocha,
- p. č. 3541/82, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Ořechov, Ořechov 105, 687 37 Polešovice, IČ
00542300;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudimov:
- p. č. 2123/3, ostatní plocha,
- p. č. 2156/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rudimov, Rudimov 81, 763 21 Slavičín, IČ
46276050;
B. úplatným převodem
1. pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/23, ostatní plocha,
- p. č. 2808/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 174 od Tomáše Machače, bytem Pod Dubíčkem 741, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 2.800 Kč;
2. nemovitostí vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště
- stavby č. p. 686, objekt k bydlení na pozemku p. č. st. 847, zastavěná plocha a
nádvoří,
- p. č. st. 847, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70, IČ 00291471, za cenu ve výši
4.000.000 Kč;
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C. uznáním vlastnického práva ke stavbě bez čp/če, jiná stavba na pozemcích p. č.
st. 1095/1 a p. č. st. 1095/2, zapsané na LV č. 60000 pro obec Vsetín a k. ú.
Rokytnice u Vsetína ve prospěch Zlínského kraje prostřednictvím souhlasného
prohlášení sjednaného s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje:
- nemovitosti uvedené v bodech A. a B. 1. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860;
- nemovitosti uvedené v bodu B. 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 00092096.

27.

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1) vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství,
mládeže a sportu, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí penále za porušení
rozpočtové kázně Mateřské školy Němčice, Němčice 68, 768 43 Kostelec u
Holešova, IČ 75022699, v plné výši, a to 85.606 Kč, dle přílohy č. 1126-12-P02;
2) vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství,
mládeže a sportu, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí penále za porušení
rozpočtové kázně Soukromému gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice, IČ
25323822, v plné výši, a to 4.035 Kč, dle přílohy č. 1126-12-P03;
3) rozhodnout o neprominutí povinnosti úhrady penále ve výši 2.543 Kč,
vyměřeného SEDUKONu, o. p. s., Alejnikovova 5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ
25894099, platebním výměrem č. 25/2012 KŘ na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 1126-12-P05;
4) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 27.000 Kč a o
prominutí povinnosti úhrady části penále ve výši 4.725 Kč, vyměřeného Tauferově
střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž,
IČ 63459086, Platebním výměrem č. 3/2012 EKO na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 1126-12-P09;
5) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 12.224,60 Kč,
vyměřeného Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ 46276327, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 17/2012, dle přílohy č. 1126-12-P13;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0231/2012, dle přílohy č. 1126-12-P16.
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28.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R26/12

schvaluje
organizační zabezpečení Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích dle přílohy č. 1101-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Zlínského kraje dle přílohy č. 1101-12-P02;
2. schválit Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití (2013-2019) dle
přílohy č. 1101-12-P03;
3. vyhradit si dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytování všech finančních
příspěvků na hospodaření v lesích dle přílohy č. 1101-12-P03.

29.

PF02-13 Podprogram na podporu obnovy venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF02-13 Podprogram na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 1103-12-P01.

30.

PF04-13 Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji - věcná specifikace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF04-13 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č. 1102-12P01.

31.

Veřejná zakázka "Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R26/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Eliminace javoru jasanolistého v EVL
Kněžpolský les“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1104-12P01 až č. 1104-12-P09, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1104-12-P10 a
současným uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Petr Pavelčík, Bc. Magda Juráňová, Ing.
David Neulinger a náhradníky - Ing. Vladimír Němec, Ing. Roman Krajíček, Mgr.
Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Petr Pavelčík, Bc. Magda Juráňová,
Mgr. Radim Nuc, DiS.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Hrabec, Pavel Šnajdara, Ing. Vladimír
Němec, Bc. Magda Juráňová, Ing. David Neulinger a náhradníky - Ing. Ivona
Demuthová, Mgr. Jana Hlavatá, Petr Pavelčík, Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Mgr.
Michal Uherek.
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les“ dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 30.04.2013.

32.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o hospodaření nemocnic
založených Zlínským krajem dle příloh č. 1141-12-P01 až č. 1141-12-P04.

33.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R26/12

bere na vědomí
1. poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2012
příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí
za měsíc září ve výši 107.741 Kč dle příloh č. 1139-12-P02 a č. 1139-12-P03;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Kojenecké a
dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, se
sídlem Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy č. 1139-12-P05.
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34.

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R26/12

vyslovuje souhlas
1. se změnou č. 4 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2012, dle přílohy č. 1145-12P06;
2. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnice a. s., IČ 27660915, pro rok 2012, dle přílohy č.
1145-12-P05.

35.

Zdravotnictví - uzavření smluv o zajištění činnosti lékařské pohotovostní
služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní
služby mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1137-12-P01;
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1137-12-P02;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž,
IČ 27660532, dle přílohy č. 1137-12-P03;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
26871068, dle přílohy č. 1137-12-P04;
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 42
Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č. 1137-12-P05.

36.

Zdravotnictví - uzavření smlouvy o zajištění provozu protialkoholní záchytné
stanice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R26/12

schvaluje
uzavření smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice mezi Zlínským
krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, dle přílohy č. 1142-11-P01, za podmínky schválení
položky výdajů § 3522, POL 5169, ORG 3036030000 rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2013 ve výši 6.000.000 Kč.
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37.

Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. uzavření smlouvy o zajištění činnosti střediska vědeckých informací,
specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1138-12-P01;
B. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1138-12-P02;
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1138-12-P03;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž,
IČ 27660532, dle přílohy č. 1138-12-P04;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
26871068, dle přílohy č. 1138-12-P05;
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 42
Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č. 1138-12-P06;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0054/2012 dle přílohy č. 1138-12-P10.

39.

Zdravotnictví - Dětské centrum Zlín - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R26/12

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelné části souboru movitého majetku z vlastnictví
Zlínského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Dětské centrum
Zlín, IČ 00839281, formou fyzické likvidace, a to části souboru výpočetní techniky z
roku 2004, inventární číslo 5402400086, pořizovací cena 181.639 Kč, zůstatková
cena 0 Kč.

41.

PF08-13 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF 08-13 Podprogram pro začínající včelaře dle přílohy č. 1078-12-P01.
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42.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace a smlouva o poskytnutí investiční dotace na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření následujících smluv mezi Zlínským
krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761:
1) smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.728.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013, dle přílohy č. 1091-12-P01;
2) smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2013, dle přílohy č. 1091-12-P02.

43.

Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý
Hrozenkov II" a uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č.
D/1934/2012/DOP na zajištění kontrolního vážení silničních vozidel ve Starém
Hrozenkově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R26/12

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění kontrolního vážení silničních
vozidel - Starý Hrozenkov II." formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 1089-12-P01 až č. 1089-12-P07, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č.
1089-12-P08 a současným uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu
zadavatele;
2. uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. D/1934/2012/DOP uzavřené dne
31.08.2012 mezi Zlínským krajem a společností TENZOVÁHY, s. r. o., IČ
48393789, se sídlem Brněnská 82, č. p. 501, 779 00 Olomouc, nyní se sídlem
Machátova 345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, dle přílohy č. 1089-12-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing. Pavel Kavan,
Mgr. Eva Peřinová, a náhradníky - Ing. David Neulinger, Ing. Ladislav Axler, Mgr.
Michal Tichý;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Ladislav Axler, Mgr. Libor
Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Ladislav Axler, Ing. Petr Stuchlík, JUDr. Terezia
Zlámalová, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Eva Peřinová, a náhradníky: Ing. Marta
Heřkovičová, Ing. Pavel Kavan, Ing. Zdeňka Kořenková, Ing. David Neulinger, Mgr.
Michal Tichý.
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44.

Doprava - dodatky k IZ, změna IF č. 9

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R26/12

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 4 investičního záměru č. 772/3/110/169/05/11- 04/11/12 k
provedení díla "Silnice III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR, I. etapa",
o celkových nákladech 14.801.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P02;
A2) dodatek č. 3 investičního záměru č. 795/3/110/176/08/11-03/11/12 k provedení
díla "Silnice II/432: Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice - Střílky)", o
celkových nákladech 61.913.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P04;
A3) dodatek č. 2 investičního záměru č. 873/3/110/195/04/12-02/11/12
k
provedení díla "Silnice III/43825: Ludslavice, most ev. č. 43825-1", o celkových
nákladech 5.113.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P06;
A4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 860/3/110/190/03/12-02/11/12
k
provedení díla "Silnice III/4982: Nivnice, most ev.č. 4982-1 před obcí Korytná", o
celkových nákladech 7.716.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P08;
A5) dodatek č. 1 investičního záměru č. 891/3/110/198/06/12-01/11/12
k
provedení díla "Silnice III/4894: Trnava, Horní konec, sesuv", o celkových
nákladech 2.203.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P10;
A6) dodatek č. 3 investičního záměru č. 810/3/110/178/09/11-03/11/12 k provedení
díla "Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se sil. I/55 v Uherském
Hradišti; et. A", o celkových nákladech 16.661.000 Kč, dle přílohy č. 1188-12-P12;
A7) dodatek č. 3 investičního záměru č. 816/3/110/184/09/11-03/11/12
k
provedení díla "Silnice III/42820: Jalubí", o celkových nákladech 23.292.000 Kč,
dle přílohy č. 1088-12-P14;
A8) dodatek č. 2 investičního záměru č. 862/3/110/192/03/12-02/11/12
k
provedení díla "Silnice III/4221: Salaš, most ev. č. 4221-1", o celkových nákladech
7.734.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P16;
A9) dodatek č. 2 investičního záměru č. 890/3/110/197/06/12-02/11/12 k provedení
díla "Silnice II/490 a III/49030: Uherský Brod, okružní křižovatka u Pivovaru
Janáček", o celkových nákladech 7.340.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P18;
A10) dodatek č. 3 investičního záměru č. 787/3/110/173/07/11-03/11/12 k
provedení díla "Silnice III/49016: Mladcová-Racková", o celkových nákladech
21.155.0000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P20;
A11) dodatek č. 2 investičního záměru 824/3/110/186/10/11-02/11/12, k provedení
díla "Silnice II/428: Troubky-Zdislavice, průjezdní úsek", o celkových nákladech
21.504.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P22;
A12) dodatek č. 1 investičního záměru č. 899/3/110/202/09/12-01/11/12, k
provedení díla "Silnice II/495: Jestřabí-Štítná nad Vláří", o celkových nákladech
15.235.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P24;
A13) dodatek č. 1 investičního záměru č. 905/3/110/208/09/12-01/11/12 k
provedení díla "Silnice II/492,493: Pozlovice-Luhačovice", o celkových nákladech
38.617.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P26;
A14) dodatek č. 1 investičního záměru č. 902/3/110/205/09/12-01/11/12 k
provedení díla "Silnice II/490: Horní Lapač-Fryšták", o celkových nákladech
61.630.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P28;
A15) dodatek č. 1 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12 - 01/11/12 k
provedení díla "Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024", o celkových
nákladech 30.258.000 Kč , dle přílohy č. 1088-12-P30;
A16) dodatek č. 1 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12 - 01/11/12 k
provedení díla "Silnice II/490: Nivnice-Dolní Němčí", o celkových nákladech
75.351.000 Kč , dle přílohy č. 1088-12-P32;
A17) dodatek č. 4 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-04/11/12 k
provedení díla "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat", o celkových
nákladech 338.679.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P34;
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A18) dodatek č. 2 investičního záměru č. 834/3/110/189/02/12-02/11/12 k
provedení díla "Silnice III/4911 a III/4912: Zlín, Štípa, Mariánské náměstí", o
celkových nákladech 15.450.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P36;
A19) dodatek č. 3 investičního záměru č. 814/3/110/182/09/11-03/11/12 k
provedení díla "Silnice III/01864: Komárno, průjezdní úsek, vč. mostu ev. č. 018641", o celkových nákladech 9.367.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P38;
A20) dodatek č. 3 investičního záměru č. 815/3/110/183/09/11-03/11/12 k
provedení díla "Silnice III/4873a: Hovězí, most ev. č. 4873a-2", o celkových
nákladech 11.405.000 Kč, dle přílohy č. 1088-12-P40;
B. změnu č. 9 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 108812-P41.

46.

Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa-Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 1093-12-P01;
b) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1093-12-P02;
c) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1093-12-P03;
d) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 1093-12P04;
e) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1093-12-P05;
f) dodatek č. 15 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 1093-12-P06;
g) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VEOLIA TRANSPORT
MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, dle
přílohy č. 1093-12-P07;
h) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Hodonín,
Brněnská 48, IČ 60747536, dle přílohy č. 1093-12-P08;
i) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Vyškovměsto, Jiřího Wolkera 416/1, IČ 26950731, dle přílohy č. 1093-12-P09;
j) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1093-12P10;
2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2012:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, navýšení o částku 163.000 Kč na celkovou částku 16.087.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 1.938.000 Kč na celkovou částku 150.260.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 1.577.000 Kč na celkovou částku 63.549.000 Kč;
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d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 1.241.000 Kč na celkovou
částku 72.796.000 Kč;
3. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2013:
a) pro dopravce Karel Housa-Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, v celkové výši 16.200.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 152.150.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 64.350.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 73.700.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, v celkové výši 1.220.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 3.040.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, v celkové výši 7.250.000 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536, v
celkové výši 380.000 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, v celkové výši 620.000 Kč;
j) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 4.920.000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0233/2012 dle přílohy č. 1093-12-P11.

47.

Doprava - dodatek č. 15 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 15 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh
č. 1094-12-P01 a č. 1094-12-P02.

48.

Doprava - strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R26/12

schvaluje
1. "Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020"
dle příloh č. 1092-12-P01 a č. 1092-12-P02;
2. "Deklaraci samospráv o spolupráci při realizaci Strategie bezpečnosti silničního
provozu Zlínského kraje na období 2012-2020" dle přílohy č. 1092-12-P03.
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49.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - poskytnutí účelové dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského
kraje Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, na rok 2013, dle
přílohy č. 1084-12-P01:
a) účelové neinvestiční dotace ve výši 18.050.000 Kč na zajišťování obecně
prospěšných služeb neinvestičního charakteru,
b) účelové investiční dotace ve výši 500.000 Kč na nákup hudebních nástrojů.

50.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - prodloužení trasy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R26/12

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje - prodloužení trasy" dle příloh č. 1085-12-P01 a č. 1085-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - prodloužení trasy" v souladu s projektovým
rámcem dle přílohy č. 1085-12-P01 a předložit do 10. výzvy Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, oblast
1.6 Fond mikroprojektů.

51.

Kultura - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0980/R26/12

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na místnost 1.02 Meteokancelář (o ploše 10m2) v
budově č. p. 941 a části pozemku st. p. č. 1076 o výměře 100 m2 k. ú. Valašské
Meziříčí-město, uzavírané mezi příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské
Meziříčí, IČ 00098639, a Českým hydrometeorologickým ústavem, IČ 00020699,
dle přílohy č. 1087-12-P01.

52.

Veřejná zakázka - EU peníze středním školám - Oblast podpory 1.5. - část 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0981/R26/12

schvaluje
zrušení veřejné zakázky „EU peníze středním školám - oblast podpory 1.5. - část 1
- dodávka výpočetní techniky“ před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
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z důvodu, že všechny nabídky kromě jedné byly vyřazeny a v průběhu zadávacího
řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, ve znění oznámení dle přílohy č.
1135-12-P01.

53.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0982/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2842/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0053 uzavřené s
příjemcem Střední odborná škola Slavičín, se sídlem Divnice 119, 763 21 Slavičín,
IČ 15527808; nový příjemce je Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín, Školní 822, 763 2,1 Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 1134-12-P02;
2. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2330/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.38/02.0033 uzavřené s
příjemcem Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem Nivnická 1763, 688 01
Uherský Brod, IČ 28297504, dle přílohy č. 1134-12-P07 a 1134-12-P08;
3. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/1748/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0035 uzavřené s
příjemcem COMERCIO ZLÍN, a. s., se sídlem U Tescomy 245, 760 01 Zlín, IČ
60717998, dle přílohy č. 1134-12-P10 a 1134-12-P11;
4. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/1741/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0044 uzavřené s
příjemcem Střední odborná škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765
02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 1134-12-P13 a 1134-12-P14 ;
bere na vědomí
vyhodnocení projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost dle příloh č. 1134-12-P03 až č. 1134-12-P05.
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0239/2012 dle přílohy č. 1134-12-P15
b) navýšení finančních rámců GG a TP OP VK dle přílohy č. 1134-12-P16

54.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0983/R26/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0238/2012 dle přílohy č. 1129-12-P01.
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55.

Školství - investiční záměr, investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0984/R26/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
868/3/150/324/03/12 - 01/11/12 s názvem "SZŠ a VOŠZ Zlín - oprava technických
rozvodů Domova mládeže" dle přílohy č. 1131-12-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319,
dle přílohy č. 1131-12-P02;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 1131-12-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499, dle přílohy č. 1131-12-P04;
5. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 1131-12-P05.

56.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0985/R26/12

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz o 2.524.975 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 1132-12-P01 na celkovou částku
373.885.100 Kč;
b) Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž, IČ 63459086, závazný
objem prostředků na platy pedagogů ve výši 60.000 Kč z příspěvku na provoz dle
přílohy č. 1132-12-P02.
c) změnu v závazných ukazatelích ve zřizovatelem přidělených prostředcích na
platy nepedagogů pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem ve výši
635.000 Kč dle přílohy č. 1132-12-P02;
d) navýšení příspěvku na provoz o 500.000 Kč pro Střední školu zemědělskou a
přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm na celkovou částku 4.584.603 Kč, za
podmínky schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0052/2012 Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 19.12.2012;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0052/2012 dle
přílohy č. 1132-12-P03.
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57.

Školství - převod práva hospodaření k pozemku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0986/R26/12

ruší
právo hospodaření k pozemku p. č. st. 924/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1005 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u
Zlína, pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Zlín,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Broučkova 372, 760 01, Zlín, IČ 00226319;
předává
k hospodaření Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, se sídlem
Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČ 70851042, pozemek p. č. st. 924/2, zastavěná
plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1005 pro obec Zlín a k. ú.
Příluky u Zlína;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické Zlín, příspěvková organizace, IČ 00226319, dle přílohy č. 112712-P01;
2. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvková
organizace., IČ 70851042, dle přílohy č. 1127-12-P02.

58.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0987/R26/12

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín,
IČ 00559482, a to serveru Net HP E60, inventární číslo C650, pořizovací cena
211.591,10 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000, formou ekologické
likvidace;
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, a to zařízení plynové kotelny, inventární číslo 34840090,
pořizovací cena 2.190.692 Kč, zůstatková cena 978.284 Kč, rok pořízení 1994,
formou fyzické likvidace.
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59.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0988/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 1130-12-P01 až č. 1130-12-P11.

60.

Smlouva se společností www.scio.cz, s. r. o., systém jednotných přijímacích
zkoušek na SŠ zřizované ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0989/R26/12

schvaluje
uzavření smlouvy o dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb pro přijímací
zkoušky mezi Zlínským krajem a společností www.scio.cz, s. r. o., IČ 27156125, ve
znění přílohy č. 1136-12-P01.

61.

Pověření k podepisování doložky ke smlouvě o partnerství dle § 32a zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0990/R26/12

schvaluje
pověření PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje zodpovědného za
oblast školství, mládeže a sportu, k podepisování doložek ke smlouvám o
partnerství dle přílohy č. 1128-12-P01, krajem zřizovaných škol a školských
zařízení v souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

62.

Sociální služby - změny investičních fondů v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0991/R26/12

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2012, dle přílohy č. 1154-12P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Luhačovice, IČ 70850909, na rok 2012, dle přílohy č. 1154-12P02.
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63.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0992/R26/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0232/2012 dle přílohy č. 1147-12-P01;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu - poskytnutí dotace z Evropských
strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok 2012 ve výši 318.819,64 Kč
příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ
70850917, dle přílohy č. 1147-12-P04.

64.

Sociální služby - změna závazného objemu mzdových nákladů v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0993/R26/12

schvaluje
změnu závazného objemu mzdových nákladů u příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2012, dle přílohy č.
1156-12-P01.

65.

Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení
Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0994/R26/12

rozhodla
o přidělení bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292,
nájemci uvedenému v příloze č. 1146-12-P01, a to v souladu s platnými Pravidly
pro přidělování a najímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, s nájemcem uvedeným v příloze č. 1146-12-P01, dle vzoru
uvedeného v příloze č. 1146-12-P02.
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66.

Projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve
Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0995/R26/12

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Mezinárodní spolupráce v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji" dle příloh č. 1148-12-P01 a
č. 1148-12-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o mezinárodní spolupráci
mezi Zlínským krajem a partnerem projektu Bureau Jeugdzorg Groningen,
Groningen, Nizozemí, dle přílohy č. 1148-12-P03:
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
ve Zlínském kraji", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR, ve znění příloh č. 1148-12-P05 a č. 1148-12-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji" v
souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do
30.11.2014.

67.

Projekt "Romano drom - romská cesta"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0996/R26/12

schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem "Zajištění služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně
vyloučených romských komunit ve ZK" z důvodu podání jediné nabídky dle
protokolu o otevírání obálek uvedeného v příloze č. 1153-12-P01;
2. zrušení projektu "Romano drom - romská cesta";
3. rozpočtové opatření č. RZK/0230/2012 dle přílohy č. 1153-12-P04;
ukládá
společnosti PPE.CZ s. r. o., na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP ze
dne 19.07.2012 zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky „Zajištění služeb typu sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně vyloučených
romských komunit ve ZK“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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68.

Podprogramy na rok 2013 v oblasti romské integrace, dobrovolnictví a
prevence rizikových typů chování - věcné specifikace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0997/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce:
1. PF05-13 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
dle přílohy č. 1152-12-P01;
2. PF06-13 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
rozvoje občanské společnosti dle přílohy č. 1152-12-P02;
3. PF07-13 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 1152-12-P03.

69.

Výběr dodavatele na zajištění ubytování v Nizozemí v rámci projektu
"Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském
kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0998/R26/12

schvaluje
přímý výběr dodavatele na zajištění ubytovacích služeb v Nizozemí v rámci
projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve
Zlínském kraji" ve spolupráci se zahraničním partnerem Bureau Jeugdzorg
Groningen, na základě čl. 3 SM/24/01/11 - Metodický pokyn pro zadávání a
hodnocení veřejných zakázek.

71.

Veřejná zakázka "Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0999/R26/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění výcviku koučů, facilitátorů,
supervizorů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 1097-12-P01
až č. 1097-12-P13 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1097-12-P14 a
současným uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele a na
stránkách www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra
Pilčíková, Mgr. Radka Chudárková, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Libor
Fusek, Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Mgr. Roman Mach, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra
Pilčíková, Mgr. Radka Chudárková, Mgr. Roman Mach;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra Pilčíková, Mgr.
Radka Chudárková, Mgr. Roman Mach, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr.
Libor Fusek, Ing. Miluše Poláková, Ph.D., PhDr. Julie Zaydlarová, Mgr. Roman
Mach, Mgr. Michal Uherek;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů“ dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 30.04.2013.

72.

Dodatky ke smlouvám - poskytnutí licencí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1000/R26/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci auditu personálních procesů na
KÚZK reg. č. D/0286/2011/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
NEWTON Solutions Focused, a. s., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00
Praha 1, IČ 27195554, dle přílohy č. 1096-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě reg. č. D/2485/2011/ŘDP uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností UDI MORAVA s. r. o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
38/2728, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25893076, dle přílohy č. 1096-12-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě reg. č. D/0402/2011/ŘDP uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Sociotrendy s. r. o., se sídlem Rooseveltova 95, 770
10 Olomouc, IČ 28630319, dle přílohy č. 1096-12-P03;
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě reg. č. D/2035/2010/ŘDP uzavřené mezi
Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5555, IČ 70883521, dle přílohy č. 1096-12-P04.

73.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro
specifické skupiny zaměstnanců č. D/2396/2012/ŘDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1001/R26/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro
specifické skupiny zaměstnanců č. D/2396/2012/ŘDP uzavřené mezi Zlínským
krajem a dodavatelem HOPE - E.S., v. o. s., IČ 25342282, se sídlem Palackého tř.
10, 612 00 Brno, dle přílohy č. 1099-12-P01.

74.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – změna č. 44

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1002/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování DSO Prostřední Bečva a Horní
Bečva dle přílohy č. 1158-12-P01.
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75.

Řídicí výbor realizace Informační strategie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1003/R26/12

odvolává
s účinností od 03.12.2012 členy Řídicího výboru realizace Informační strategie
Zlínského kraje: předseda - Ing. Petr Hradecký, členové - Ing. Jaroslav Drozd, Mgr.
Josef Slovák, Ing. Vladimír Kutý, Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. Michal Hanačík,
Mgr. Milan Filip, Ing. Martin Kobzáň, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Ivana Štolfová, Ing.
Eva Husáková Kočičková;
jmenuje
s účinností od 04.12.2012 Řídicí výbor realizace Informační strategie Zlínského
kraje ve složení: předseda - PaedDr. Petr Navrátil, členové - Ing. Ivan Mařák,
MUDr. Lubomír Nečas, Ing. Vladimír Kutý, Mgr. Pavel Hrubec, Ing. Michal Hanačík,
Mgr. Milan Filip, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Eva Husáková Kočičková, Ing. Ivana
Štolfová, RNDr. Ivo Skrášek, tajemník - Alena Žáčková.

76.

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1004/R26/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci
příspěvkovým organizacím na financování provozu v roce 2013 v celkové výši
2.518.000 Kč v členění:
1. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, IČ 70850992, ve výši
1.300.000 Kč dle přílohy č. 1162-11-P01;
2. Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, ve výši
700.000 Kč dle přílohy č. 1162-11-P03;
3. Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ70850861, ve výši
518.000 Kč dle přílohy č. 1162-11-P05.

77.

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (odvoz a odstranění nepoužitelných
léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1005/R26/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0229/2012 dle přílohy č. 1163-12-P01.
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78.

Veřejná zakázka "Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji II" - ORP Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1006/R26/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji II formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 1149-12-P01 až č. 1149-12-P06;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP ze dne 19.07.2012 společnost
PPE. CZ, s. r. o., IČ 25863568, se sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava–
Moravská Ostrava, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce
"Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji II", podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 114912-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, Denisa
Neubertová, Mgr. Radim Nuc, DiS., Štěpánka Slabíková, a náhradníky - Mgr.
Michal Uherek, Ing. Karla Piwodová, Ing. Lenka Kolářová, Mgr. Jana Bartošková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Denisa Neubertová, Ing. Karla
Piwodová, Štěpánka Slabíková;
2. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Denisa Neubertová, Mgr.
Simona Čubáková, Štěpánka Slabíková, Mgr. Jana Bartošková, Bc. Rut
Halmazňová, a náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Ing. Karla Piwodová, Mgr. Helena
Miklová, Ing. Jana Šormová, Mgr. Jana Chovancová, Bc. Dagmar Klučková;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit v termínu do 15.03.2013
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění
sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve
Zlínském kraji II" Radě Zlínského kraje.

79.

Veřejná zakázka "Zajištění sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji II" - ORP Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1007/R26/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních služeb typu sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji II" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 1151-12-P01 až č. 1151-12-P06;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP ze dne 19.07.2012 společnost
PPE. CZ, s. r. o., IČ 25863568, se sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava–
Moravská Ostrava, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce
"Zajištění sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve
Zlínském kraji II", podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 1151-12P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, Denisa
Neubertová, Mgr. Radim Nuc, Štěpánka Slabíková, a náhradníky: Mgr. Michal
Uherek, Ing. Karla Piwodová, Ing. Lenka Kolářová, Mgr. Jana Bartošková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Denisa Neubertová, Ing. Karla
Piwodová, Štěpánka Slabíková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Denisa Neubertová, Mgr.
Simona Čubáková, Štěpánka Slabíková, Mgr. Jana Bartošková, Bc. Rut
Halmazňová, a náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Ing. Karla Piwodová, Mgr. Helena
Miklová, Ing. Jana Šormová, Mgr. Jana Chovancová, Bc. Dagmar Klučková;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit v termínu do 15.03.2013
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění
sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském
kraji II" Radě Zlínského kraje.

80.

Veřejná zakázka Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm - jednací
řízení bez uveřejnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1008/R26/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm"
formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 1164-12-P01 až č. P1164-1209;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních
služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP
Rožnov pod Radhoštěm" ve složení: Ing. David Neulinger, Mgr. Radim Nuc, Ing.
Lenka Kolářová, Štěpánka Slabíková;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky "Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm" dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v termínu do 31.01.2013;
schvaluje
dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu s uchazečem Iskérka - občanské
sdružení, se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27026094.

81.

Veřejná zakázka Zajištění sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v ORP Kroměříž - jednací řízení bez uveřejnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1009/R26/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních služeb typu sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Kroměříž" formou jednacího řízení bez
uveřejnění dle příloh č. 1165-12-P01 až č. 1165-12P09;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních
služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Kroměříž" ve
složení: Ing. David Neulinger, Mgr. Radim Nuc, Ing. Lenka Kolářová, Štěpánka
Slabíková;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky "Zajištění sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi v ORP Kroměříž" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v termínu do 31.01.2013;
schvaluje
dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu s uchazečem Fond ohrožených
dětí, se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha, IČ 00499277.

40/42

R26/12

82.

Veřejná zakázka Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením v ORP Valašské Meziříčí - jednací řízení bez
uveřejnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1010/R26/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP Valašské Meziříčí" formou
jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 1166-12-P01 až č. 1166-12P09;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Zajištění sociálních
služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP
Valašské Meziříčí" ve složení: Ing. David Neulinger, Mgr. Radim Nuc, Ing. Lenka
Kolářová, Štěpánka Slabíková;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky "Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením v ORP Valašské Meziříčí" dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v termínu do 31.01.2013;
schvaluje
dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu s uchazečem Charita Valašské
Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885.

83.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve
Zlínském kraji III - jednací řízení bez uveřejnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1011/R26/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.11.2012 č. 0932/R25/12, týkající se
veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra
ve Zlínském kraji II";
schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční
centra ve Zlínském kraji III" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č.
1167-12-P01 až č. 1167-12-P09;
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jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě
sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji III" ve složení: Ing.
David Neulinger, Mgr. Radim Nuc, Ing. Lenka Kolářová, Štěpánka Slabíková;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra
ve Zlínském kraji III" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v termínu
do 31.12.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit v termínu do 31.01.2013
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění sítě
sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji III" Radě Zlínského
kraje.

84.

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
19.12.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1012/R26/12

schvaluje
návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
19.12.2012 uvedený v příloze č. 1168-12-P01.

Zlín 3. prosince 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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